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LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC

01.01.2019

novela zákona o veřejném zdravotním 

pojištění

09.02.2019

účinnost evropské 

„FMD“ směrnice

02.03.2019

novela zákona 

o léčivech (FMD)

01.12.2019

novela zákona o léčivech 

(„lex Pawlas“, lékový 

záznam, konopí)

2019
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LEDEN

???

???

???

???
ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN

24.04.2020

odklad nařízení o „obecných“ 

zdravotnických prostředcích“ 2020

???
12.03. – 17.05.2020

nouzový stav

01.06.2020

ostrý provoz lékového 

záznamu pacienta

projednávání „emergentu“ 

přerušeno do 15.09.2020

projednávání návrhu zákona o 

zdravotnických prostředcích 

přerušeno do září 2020

projednávání novely zákona o 

zdravotnických prostředcích 

přerušeno do září 2020
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„KORONAVIRUS“ 

aneb

LEGISLATIVA V  DOBĚ 

NOUZOVÉHO STAVU
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➢ Vývoz léčiv:

• 17.03.2020: nařízení vlády o zákazu 

distribuce léčiv v souvislosti s epidemií 

SARS-CoV-2 (generální zákaz)

• 02.04.2020: novela nařízení 

(výčet léčiv v příloze)

➢ Kritická infrastruktura:

• 09.04.2020: nařízení, kterým se mění 

nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích 

pro určení prvku kritické infrastruktury

7VÝBĚR PŘIPRAVOVANÉ LEGISLATIVY26. června 2020

LEGISLATIVA
- přijatá
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LEGISLATIVA
- navržená

➢ Novela zákona o zadávání veřejných zakázek

• Stav: projednáno v prvním čtení

• Obsah: výrazné zjednodušení nákupů v 

mimořádných situacích 

➢ Návrh zákona o kompenzaci osobám 

poskytující hrazené zdravotní služby 

• Stav: podepsáno prezidentem ČR

• Obsah: kompenzace pro poskytovatele 

zdravotních služeb prostřednictvím 

kompenzační vyhlášky 
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VÝBĚR PŘIPRAVOVANÉ 

LEGISLATIVY

&

AKTUÁLNÍ TÉMATA 

VE ZDRAVOTNICTVÍ
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ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN

září 2020

obnovení projednávání návrhu zákona a novely 

zákona o zdravotnických prostředcích

15.09.2020

obnovení projednávání 

„emergentu“

26.05.2021

nařízení o „obecných“ 

zdravotnických 

prostředcích

2020

2021

VÝBĚR PŘIPRAVOVANÉ LEGISLATIVY

září 2020

novela zákona „48“ –

začátek legislav. procesu
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PŘIPRAVOVANÁ 

LEGISLATIVA

➢ Novela zákona o léčivech alias emergentní systém 

(projednávání přerušeno do 15.09.2020)

➢ Novela a návrh zákona o zdravotnických prostředcích 

(projednávání přerušeno do 23.06.2020)

➢ Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění 

(připomínkové řízení ukončeno k 21.01.2020)

➢ Novela transplantačního zákona (čeká se na první čtení)

➢ Návrh zákona o evidenci skutečných majitelů (EU) 

(čeká se na první čtení)

➢ Novela zákona o zadávání veřejných zakázek (!) 

(projednáno v prvním čtení)
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AKTUÁLNÍ TÉMATA 

VE ZDRAVOTNICTVÍ

➢ Telemedicína a její rozvoj;

➢ Vyšší míra „elektronizace“;

➢ Nákupy v mimořádném stavu;

➢ Kompenzace výpadku produkce 

zdravotních služeb v době pandemie 

COVID-19;

➢ především strategie zdravotnictví po 

pandemii a další plány.
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Děkuji za 

pozornost !

Mgr. Libor Štajer

KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.
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